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วันฉัตรมงคล เป็นวันท่ีระลึกในการครบรอบปีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
โดยสมบูรณ์ คือ พระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิ
ราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 
2489 แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระท่ังทรงบรรลุ
นิติภาวะแล้วจึงได้เสด็จนิวัติในประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้า ฯ จัก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสก
นิกรชาวไทย ได้ถือเอาวันท่ี 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรําลึก 

 

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล อุ โ ม ง ค์  เ ตื อ น ป ร ะ ช า ช น ร ะ วั ง โ ร ค ท้ อ ง ร่ ว ง ร ะ บ า ด   ใ น ช่ ว ง 
ฤดูร้อน  เพราะเป็นช่วงท่ีการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และแมลงต่างๆเจริญเติบโตได้รวดเร็วสามารถเป็น
พาหะนําเช้ือโรค มาสู่มนุษย์   

นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์  กล่าวว่า โรคท้องร่วงมักเกิดขึ้นในช่วงฤดู
ร้อน  เน่ืองจากสภาวะอากาศเอื้อต่อการเกิด  โดยเฉพาะสาเหตุที่เกิดขึ้นน้ัน   ส่วนใหญ่มาจากการรับประทาน
อาหาร ท่ีมีสารปนเปื้อนหรือสุก ๆ ดิบ ๆ มักทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  อาหารท่ีเป็นพิษทําให้เกิดผล
กระทบต่อระบบทางเดินอาหาร  เช่น  อาการคล่ืนไส้  อาเจียน  ปวดท้อง  หรือท้องร่วง  ไปจนถึงตับอักเสบ
เม่ือมีเช้ือไวรัส และแบคทีเรียบางตัวอาจมีความรุนแรงถึง ขั้นเสียชีวิตได้ 

หากท่านหรือคนในครอบครัวของท่านเป็นโรคอุจจาระร่วง องค์การอนามัยโลกได้แนะนําให้ใช้ผง
นํ้าตาลเกลือแร่มาชงด่ืมเสริมเพื่อลดความรุนแรงซ่ึงมีราคาถูกและหาง่ายในท้องตลาดเหมาะท้ังสําหรับเด็กและ
ผู้ใหญ่ยิ่งถ้าท้องร่วงจากอาหารเป็นพิษจะใช้ได้ดีสามารถทดแทนสภาวะร่างกายขาดนํ้าและเลือดเป็นกรด 

สําหรับการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยท้องร่วงนอกจากให้ด่ืมเกลือแร่แล้ว อาหารท่ีไม่ควร
รับประทาน คือ อาหารท่ีมีไขมันสูง หวานจัด เปร้ียวจัด  นํ้าผลไม้ค้ัน นํ้าอัดลม  อาหารท่ีเหมาะสม          
คือ  นํ้าข้าว  ข้าวต้มเหลว ๆ นํ้าซุป ผักต้มสุก  ถ้าผู้ป่วยอาเจียนร่วมด้วยควรงดอาหารให้ด่ืมเกลือแร่แทน  ถ้า
มีไข้ปวดท้องสามารถใช้ยาบรรเทาปวดลดไข้  เช่น  พาราเซตามอล  บดละลายนํ้าด่ืมจะช่วยดูดซึมและออก
ฤทธิ์  ได้ดี  ส่วนโรคท้องร่วงชนิดรุนแรง  ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบอื่นของร่างกาย  นอกเหนือจากระบบ
ทางเดินอาหารแล้ว  มักมีอาการท่ีรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนสูง  โดยเฉพาะในเด็กทารกและในหญิง
ต้ังครรภ์ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ  ควรรีบนํ้าส่งโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์โดยเร็ว 
 

ทต.อุโมงค์ เตอืนประชาชน ร้อนน้ีระวังท้องร่วงระบาด 

���ก��� .. คณะผู้บริหารเทศบาล นําโดยนายขยัน         

วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กําหนดให้จัดมี   
“สภากาแฟ” ทุกสัปดาห์ ( วันอังคาร ) เป็นรูปแบบประชุม
พูดคุยแบบกึ่งทางการ เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาล พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีโอกาส
พูดคุย รับฟังข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนนโยบายในการ
คัดแยกขยะ แจกถุงขยะฟรี ส่งเสริมการออกกําลังการผ่าน
เสียงตามสาย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลอุโมงค์ .- จึงขอให้พี่น้องชาวอุโมงค์ทุกท่านโปรดระวังในการรับประทานอาหารของท่านตลอดในช่วงฤดูแล้ง

น้ี  ให้ปลอดภัยจากโรคท้องร่วง และดูแลสุขภาพของทุกท่าน ให้ดีตลอดไป .- 
 

เทศบาลตําบลอุโมงค์  กําหนดจัดเวทีประชาคมเพ่ือบรูณาการแผนชุมชน โดยมีกระบวนการ
ประชาคมทบทวนแผนชุมชน 11 ชุมชน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 2) ศักยภาพของหมู่บ้านชุมชน 
(จุดแข็ง – โอกาส) 3) สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน (จุดอ่อน - ปัญหา/
อุปสรรค) 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านชุมชน (วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมของชุมชน) และสรุปการจัดทําปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน 11 ชุมชน เตรียมนําประชาคม
ในหมู่บ้าน ชุนชนเวทีเทศบาลสัญจรต่อไป โดยคณะทํางานดําเนินงานบูรณาการแผนชุมชนตําบลอุโมงค์  

ในการน้ีจึงขอเชิญผู้เข้าร่วมประชาคม ประกอบด้วยกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการ
แผนชุมชน / หมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๐ พฤษภาคม 255๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.    
ณ ศูนย์การเรียรนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านชัยสถาน หมู่ท่ี ๑๐ ตําบลอุโมงค์  
 

ทต.อุโมงค์จัดประชุม ประชาคมแผนชุมชนระดับตําบล ““““    อุโมงคอุโมงคอุโมงคอุโมงค    ””””    
เดนิหนาเดนิหนาเดนิหนาเดนิหนาตาํบลสขุภาวะทียั่ง่ยนืตาํบลสขุภาวะทียั่ง่ยนืตาํบลสขุภาวะทียั่ง่ยนืตาํบลสขุภาวะทียั่ง่ยนื    

www.umongcity.go.th 
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    เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน 



เป็นอย่างมาก บางครั้งเด็ก ๆ ยังชอบพูด
ภาษาไทยคํา ภาษาต่างประเทศคํา และการ
เขียนตัวอักษรล้านนา(ตัวเมือง)ไม่ค่อยมีใคร

รู้จัก ถ้าไม่มีการอนุรักษ์ตัวอักษรล้านนา(ตัวเมือง) อาจหายไปจากชุมชน หายไปจากวิถีชาวบ้าน  การ
จัดทําโครงการน้ีเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และรักษาประเพณีการเขียนตัวอักษรล้านนา(ตัวเมือง) เพ่ือให้
เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและค้นคว้า อย่างน้อยการเขียนช่ือตัวเองเป็นตัวอักษรล้านนา(ตัวเมือง) ก็ยัง
ถือว่าเป็นการสืบสานให้คงอยู่คู่เมืองเหนือต่อไป และมิให้ภาษาล้านนาท่ีมีมาแต่โบราณสูญหาย อีกท้ังเป็น
การอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น เพ่ือการฟ้ืนฟูการเขียนตัวอักษรล้านนา (ตัวเมือง) ของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับ
ชุมชนต่อไป .- 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีกรรม ๒ พิธีท่ีกระทําร่วมกันจึงมีช่ือร่วมกันดังน้ี คือ 
พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 4 ทรงกําหนดให้มีขึ้นเป็นคร้ังแรก เป็นพิธีทํา
ขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ    
มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ เมล็ดพันธุ์ เหล่า น้ัน ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี  
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์มีมาแต่โบราณ เป็นพิธีเร่ิมต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มี
จุดมุ่งหมายท่ีจะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดน้ีฤดูกาลแห่งการทํานาและเพาะปลูกได้เร่ิมขึ้นแล้ว  
พระราชพิธีท้ังสองน้ี ได้กระทําเต็มรูปแบบมาเร่ือยๆ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้เว้นไปชั่วระยะเวลาหน่ึง     
ด้วยสถานการณ์โลกและบ้านเมืองอยู่ในภาวะท่ีไม่สมควรจะจัดงานใดๆ จึงว่างเว้นไป ๑๐ ปี ต่อมาทางราชการ
พิจารณาเห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศกสิกรรม โดยเฉพาะทํานาควรจะได้ฟื้นฟู ประเพณีเก่าอันเป็นมงคล
แก่การเพาะปลูก ดังน้ัน ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงกําหนดให้มีพิธีพีชมงคลขึ้นอีก แต่มีแค่พระราชพิธีพืชมงคล
เท่าน้ัน (พิธีเต็มรูปแบบว่างเว้นไปถึง ๒๓ ปี) ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.๒๕๐๓ จึงจัดให้มีราชพิธีจรด พระนาคัลแรก
นาขวัญร่วมกับพิธีพืชมงคลนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันน้ี  

แจกพันธุ์ปลา ..ทต.อุโมงค์ ร่วมกับประมงจังหวัดลําพูน 
แจกพันธุ์ให้เกษตรกร ตามโครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการนํ้าเพื่อการเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตําบลอโุมงค์ หมู่ที่ 10 บ้านชัยสถาน ต.อุโมงค์ .- 
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เทศบาลตําบลอุโมงค์ร่วมกับสถาบันวิจัยหริภุญชัย และชุมชนต่าง ๆ ในตําบลอุโมงค์ จัดทําโครงการวิจัยเรื่อง “แนว

ทางการลดค่าใช้จ่ายในงานศพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลอุโมงค์ ซึ่งได้ขับเคลื่อนโครงการระยะที่ ๒ เพื่อทํากิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองจัดการชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีที่ประสบความสําเร็จ   เป็นการแลกเปล่ียนแนวคิด มุมมอง และนํามาปรับ
ใช้ในพื้นท่ีตนเอง และเวทีการนําเสนอข้อมูลและแลกเปล่ียนระดับเครือข่ายในตําบล เพื่อนําเสนอข้อมูล ข้อค้นพบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
การระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการลดค่าใช้จ่าย ฯ เพื่อผลักดันเป็นวาระตําบลกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ในระยะท่ี ๓  ต่อไป .- 

โครงการเรยีนภาษาลานนาโครงการเรยีนภาษาลานนาโครงการเรยีนภาษาลานนาโครงการเรยีนภาษาลานนา    ((((เขยีนตะวเมอืงเขยีนตะวเมอืงเขยีนตะวเมอืงเขยีนตะวเมอืง))))    

 

เทศบาลตําบลอุโมงค์ จัดโครงการเรียนภาษาล้าน ( เขียนตัวเมือง ) เพ่ืออนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
และวิธีการเขียนตัวอักษรล้านนา (ตัวเมือง) ได้อย่างถูกต้อง 

นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กล่าวว่า ปัจจุบันอักษรล้านนา (ตัวเมือง) 
เริ่มเลือนหายไปจากชุมชน เน่ืองจากมีท้ังภาษาและอักษรจากต่างประเทศเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย
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